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Not: ABD’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemi tekstil ve hammaddeleri ithalatının 
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YÖNETİCİ ÖZETİ  

ABD’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemi Tekstil ve Hammaddeleri ithalatı, bir önceki 

yılın aynı dönemine göre %13,5 oranında azalarak 15,5 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. ABD’nin bu dönemde teknik tekstil ithalatı %19,2 artarak 13,1 

milyar dolar, ev tekstili ithalatı %17,1 azalarak 8,8 milyar dolar, dokuma kumaş 

%15,7 azalarak 1,4 milyar dolar, iplik ithalatı %17,9 azalarak 1,1 milyar dolar, elyaf 

ithalatı %16,4 azalarak 852 milyon dolar, örme kumaş ithalatı ise %13,2 azalarak 651 

milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

Çin, ABD’nin tekstil ve hammaddeleri ithalatından aldığı %33,6 pay ile en büyük 

tedarikçisi konumundadır. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ABD’nin Çin’den Tekstil 

ve Hammaddeleri ithalatı %16,6 gerileyerek, 5,2 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. Hindistan, %14,2 payı ve 2,2 milyar dolar tedariki ile ABD’nin en 

büyük 2. tedarikçisiyken, Pakistan ise %6,2 payı ve 960 milyon dolar tedariki ile 

ABD’nin en büyük 3. tedarikçisidir.  

Türkiye ise %2,9 oranındaki payı ile ABD’nin en büyük 8. tekstil 

ve hammaddeleri tedarikçisi konumundadır. ABD, Türkiye’den 

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 453 milyon dolar değerinde 

Tekstil ve Hammaddeleri ithalatı gerçekleştirmiştir. ABD’nin 

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den tekstil ve hammaddeleri ithalatı bir 

önceki yıla göre değer bazında %4,4 gerilemiştir. ABD’nin Türkiye’den tekstil ve 

hammaddeleri tedariki 453 milyon dolar; teknik tekstiller 313 milyon dolar, ev tekstili 

182 milyon dolar, iplik 73 milyon dolar, dokuma kumaş 51 milyon dolar, elyaf 29 

milyon dolar ve örme kumaş 10 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, 

ABD’nin teknik tekstil ithalatındaki payını %1,1’den %2,4’e, ev tekstili ithalatındaki 

payını %1,9’dan %2,1’e, iplik ithalatındaki payını %4,7’den %6,4’e, örme kumaş 

ithalatındaki payını %0,9’dan %1,5’e, elyaf ithalatındaki payını ise %3,5’e 

yükseltmesi dikkat çekicidir. 

Öte yandan ABD’nin 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde gerçekleştirdiği hazır giyim ve 

konfeksiyon ithalatı, değer bazında %22,6 azalarak 52,6 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. Çin %27,7 payı ve 14,5 milyar dolar tedariki ile ABD’nin en büyük 

hazır giyim ve konfeksiyon tedarikçidir.  

ABD’nin Türkiye’den hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatı ise 2020 yılı Ocak-Eylül 

döneminde %18 artarak 586 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye, %1,1 

payı ile ABD’nin en büyük 18. hazır giyim ve konfeksiyon ithalatçısıdır.   
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ABD'NİN DEĞER BAZINDA TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İTHALATI  

 

ABD’nin tekstil ve hammaddeleri ithalatı 2017 yılında %2,5 ve 2018 yılında %6,4 

artarak 24,2 milyar dolar seviyesine yükselirken, 2019 yılında ise %1,8 gerileyerek 

23,7 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ise 

ABD’nin tekstil ve hammaddeleri ithalatı, bir önceki yıla kıyasla %13,5 oranında 

gerileyerek 15,5 Milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 

ABD'NİN ÜLKE BAZLI TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İTHALATI  

 

ABD’nin tekstil ve hammaddeleri ithalatı 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde değer 

bazında %13,5 oranında gerileyerek 15,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin 

en büyük tekstil ve hammaddeleri konumunda, 5,2 milyar dolar tedariki ile Çin yer 

almaktadır. Çin’in 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ABD’nin tekstil ve hammaddeleri 

ithalatından aldığı pay, %34,9’dan %33,6’ya gerilemiştir. Hindistan %14,2 payı ve 2,2 

milyar dolar tedariki ile 2. sırada yer alırken, Pakistan ise %6,3 payı ve 960 milyon 

dolar tedariki ile 3. sırada yer almaktadır. Türkiye, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 

ABD’ye 453 milyon dolar değerindeki tekstil ve hammaddeleri tedariki ile en büyük 8. 

tedarikçi konumundadır. ABD’nin en fazla tekstil ve hammaddeleri ithalatı 

gerçekleştirdiği ilk 10 ülke arasında ithalatı en az gerileyen ülke Türkiye olmuştur. 
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ABD'NİN ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İTHALATI  

 

ABD’nin tekstil ve hammaddeleri sektöründe en çok ithal ettiği ürün grubu olan teknik 

tekstiller ithalatı, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde %19,2 artarak 13,1 milyar dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. ABD’nin en fazla ithalat yaptığı 2. ürün grubu %17,1 

gerileme ve 8,8 milyar dolar ithalatı ile ev tekstili olurken, 3. sırada ise 1,4 milyar dolar 

ithalatı ile dokuma kumaş yer almaktadır. ABD’nin 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 

iplik ithalatı 1,1 milyar dolar, elyaf ithalatı 852 milyon dolar, örme kumaş ithalatı ise 

651 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin ABD’nin teknik tekstil 

ithalatındaki payı %1,1’den %2,4’e, ev tekstili ithalatındaki payı %1,9’dan %2,1’e, iplik 

ithalatındaki payı %4,7’den %6,4’e, elyaf ithalatındaki payı %3,4’ten %3,5’e, örme 

kumaş ithalatındaki payı ise %0,9’dan %1,5’e yükselmiştir.  

ABD'NİN TEKNİK TEKSTİL İTHALATI 

 

ABD’nin 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde teknik tekstil ithalatı, %19,2 artarak 13,1 

milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  Çin %40,4 payı ile 2020 yılı Ocak-Eylül 

döneminde ABD’nin en büyük teknik tekstil tedarikçisi konumundadır. ABD’nin 

Çin’den teknik tekstil ithalatı, %75,1 artarak 5,3 milyar dolar değerinde 
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gerçekleşmiştir. Meksika %16,5 payı ve 2,2 milyar dolar tedariki ile ABD’nin en büyük 

2. teknik tekstil tedarikçisiyken, Vietnam ise %7,4 payı ve 964 milyon dolar tedariki 

ile ABD’nin en büyük 3. teknik tekstil tedarikçisidir.  

Türkiye ise %2,4 payı ile ABD’ni en büyük 8. Teknik tekstil tedarikçisidir. ABD’nin 

Türkiye’den teknik tekstil ithalatı 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde %171,8 artarak 313 

milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin ABD’nin teknik tekstil 

tedarikindeki payının %1,1’den %2,4’e çıkması dikkat çekicidir.  

ABD'NİN ÜRÜN GRUPLARI İTİBARIYLA TEKNİK TEKSTİL  İTHALATI 
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2020 yılı Ocak-Eylül döneminde, ABD’nin teknik tekstil ithalatı %19,2 artarak 13,1 

milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. ABD’nin teknik tekstil ithalatının %38,3’ünü 

teknik tekstil materyalinden hazır giyim oluşturmaktadır. Bu ürün grubunda ABD’nin 

ithalatı %168,7 artarak 5 milyar dolar olmuştur. Bu dönemde ABD’nin dokunmamış 

mensucat ithalatı ise %21,3 artarak, 1,4 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Dokunmamış mensucatlar, ABD’nin teknik tekstil ithalatının %11’ini 

oluşturmaktadır.  

 

ABD'NİN EV TEKSTİLİ İTHALATI 

 

ABD’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki ev tekstili ithalatı değer bazında %17,1 

oranında azalarak 8,8 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Eylül 

döneminde ABD’nin en fazla ev tekstili ithalatı gerçekleştirdiği ülkeler incelendiğinde, 

birinci sırada %56,3 payı ile Çin yer almaktadır. ABD’nin Çin’den ev tekstili ithalatı 

%19,8 azalarak yaklaşık 5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Hindistan, ABD’nin ev tekstili ithalatında %18,5 payı ve 1,6 milyar dolar tedariki ile 

2. sırada, Pakistan ise %9,2 payı ve 807 milyon dolar tedariki ile 3. sırada yer 

almaktadır.  

Türkiye ise %2,1 payı ile ABD’nin en büyük 5. ev tekstili tedarikçisi konumundadır. 

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde, Türkiye’nin ABD’ye ev tekstili tedariki %8 azalarak 

182 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 
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ABD'NİN ALT ÜRÜN GRUPLARI İTİBARİYLE EV TEKSTİLİ İTHALATI   

 

ABD’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki ev tekstili ithalatı, bir önceki yıla göre 

%17,1 azalarak 8,8 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Yastık, yorgan ve uyku 

tulumu %25 payı ile ABD’nin en fazla ithal ettiği ev tekstili ürün grubudur. ABD’nin 

yastık, yorgan ve uyku tulumu ithalatı %10,7 azalarak 2,2 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. Yatak çarşafları ise %23 payı ile ABD’nin ev tekstili ithalatında 2. 

ürün grubudur. ABD’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki yatak çarşafları ithalatı, 

bir önceki yıla göre %14,8 azalarak 2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ABD’nin havlu ve temizlik bezleri ithalatı %17,1 

azalarak 1,5 milyar dolar, perde ve yatak farbelaları ithalatı %11,5 azalarak 933 

milyon dolar ve battaniyeler ithalatı ise %24,6 azalarak 812 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.   
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ABD'NİN DOKUMA KUMAŞ İTHALATI  

 

ABD’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki dokuma kumaş ithalatı değer bazında 

%15,7 oranında azalarak 1,4 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-

Eylül döneminde, Çin %20,7 payı ile ABD’nin en büyük dokuma kumaş tedarikçisi 

konumundadır. ABD’nin Çin’den dokuma kumaş ithalatı %22,9 gerileyerek 289 milyon 

dolar olmuştur. ABD’nin dokuma kumaş ithalatında Hindistan, %13,6 payı ve 190 

milyon dolar tedariki ile 2. sırada yer alırken, Pakistan ise %10,6 payı ve 148 milyon 

dolar tedariki ile 3. sırada yer almaktadır. 

Türkiye ise %3,7 payı ile ABD’nin en büyük 8. dokuma kumaş tedarikçisi 

konumundadır. Türkiye’nin ABD’ye dokuma kumaş tedariki 2020 yılı Ocak-Eylül 

döneminde %24,7 azalarak 51 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

 

ABD'NİN ALT ÜRÜN GRUPLARI İTİBARİYLE DOKUMA KUMAŞ İTHALATI   
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ABD’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki dokuma kumaş ithalatı, bir önceki yıla göre 

%15,7 gerileyerek 1,4 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Sentetik-suni filament 

ipliklerinden dokuma kumaş, %38,4 payı ile ABD’nin en fazla ithalatını yaptığı 

dokuma kumaş ürün grubudur. ABD’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki sentetik-

suni filament ipliklerinden dokuma kumaş ithalatı, bir önceki yıla göre %16,8 azalarak 

535 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin dokuma kumaş ithalatında 2. sırada 

%36,4 payı ile pamuklu dokuma kumaş gelmektedir. ABD’nin 2020 yılı Ocak-Eylül 

dönemindeki pamuklu dokuma kumaş ithalatı %6,1 azalarak 508 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Sentetik-suni devamsız ipliklerinden dokuma kumaş ise %12,1 payı 

ile ABD’nin dokuma kumaş ithalatındaki en büyük 3. ürün grubudur. 2020 yılı Ocak-

Eylül döneminde ABD’nin sentetik-suni devamsız ipliklerinden dokuma kumaş 

ithalatı %20,9 azalarak 169 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

ABD’nin bitkisel liften dokuma kumaş ithalatı %17,3 azalarak 92 milyon dolar, yün ve 

ince-kaba hayvan kıllarından dokuma kumaş %40,5 azalarak 59 milyon dolar ve ipekli 

dokuma kumaş ithalatı ise %30,6 azalarak 33 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

 

ABD'NİN İPLİK İTHALATI 

 

ABD’nin 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde iplik ithalatı %17,9 azalarak 1,1 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki en büyük 

tedarikçisi %12,8 payı ile Kanada’dır. ABD’nin Kanada’dan iplik ithalatı %26,2 

azalarak 147 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Çin, %12,5 payı ve 144 milyon 

dolar tedariki ile 2. sırada yer alırken, Güney Kore ise %11,2 payı ve 129 milyon dolar 

tedariki ile 3. sırada yer almaktadır.  

Türkiye ise %6,4 payı ile 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ABD’nin en büyük 6. iplik 

tedarikçisi konumundadır. Türkiye’nin AB’ye iplik tedariki %11,5 artarak 73 milyon 

dolar olarak gerçekleşirken, payının %4,7’den %6,4’e yükselmesi dikkat çekicidir.  
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ABD'NİN ALT ÜRÜN GRUPLARI İTİBARİYLE İPLİK İTHALATI   

 
 

ABD’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki İplik ithalatı, bir önceki yıla göre %17,9 

azalarak 1,1 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Sentetik-suni filament liflerden 

iplikler, %68,5 payı ile ABD’nin en fazla ithalatını yaptığı iplik ürün grubudur. 

ABD’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki sentetik-suni filament liflerden iplik 

ithalatı, bir önceki yıla göre %20,5 azalarak 787 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ABD’nin iplik ithalatında 2. sırada, %15,3 payı 

sentetik-suni devamsız liflerden iplikler gelmektedir. Sentetik-suni devamsız liflerden 

iplikler ithalatı, %12 azalarak 176 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Pamuk ipliği 

ise %9 payı ile ABD’nin iplik ithalatındaki en büyük 3. ürün grubudur. 2020 yılı Ocak-

Eylül döneminde ABD’nin pamuk ipliği ithalatı %1,5 azalarak 103 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir.  

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ABD’nin yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplikler 

ithalatı %21 gerileme ile 68 milyon dolar, bitkisel liften iplik ithalatı %18 gerileme ile 

9 milyon dolar ve ipek ipliği ithalatı ise %13,2 azalarak 5 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. 
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ABD'NİN ÖRME KUMAŞ İTHALATI 

 

ABD’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki örme kumaş ithalatı %13,2 oranında 

azalarak 651 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Çin, %30,9 payı ile ABD’nin en 

büyük örme kumaş tedarikçisi konumundadır. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 

ABD’nin Çin’den örme kumaş tedariki, %23,8 azalarak 201 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. Güney Kore %14,9 payı ve 97 milyon dolar tedariki ile 2. sırada yer 

alırken, Hindistan %11,8 payı ve 76 milyon dolar tedariki ile 3. sırada yer almaktadır. 

Türkiye ise ABD’nin en büyük 11. örme kumaş tedarikçisidir. Türkiye’nin ABD’ye örme 

kumaş tedariki, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde %46,2 artarak 10 milyon dolar olarak 

gerçekleşirken, payını %0,9’dan %1,5’e yükseltmesi dikkat çekicidir.   

ABD'NİN ALT ÜRÜN GRUPLARI İTİBARİYLE ÖRME KUMAŞ İTHALATI   

 

ABD’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki örme kumaş ithalatı, bir önceki yıla göre 

%13,2 gerileyerek 651 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Diğer örme kumaş ürün 

grubu, %38,8 payı ile ABD’nin en fazla ithalatını yaptığı örme kumaş ürün grubudur. 
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ABD’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki diğer örme kumaş ithalatı, bir önceki yıla 

göre %14,2 azalarak 252 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

ABD’nin örme kumaş ithalatında 2. sırada, %31,5 payı ile çözgülü örme kumaş 

gelmektedir. ABD’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki çözgülü örme kumaş ithalatı 

%7 azalarak, 205 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

Elastomerik veya kauçuk iplik içeren örme kumaş ise %14,6 payı ile ABD’nin örme 

kumaş ithalatındaki en büyük 3. ürün grubudur. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 

ABD’nin elastomerik veya kauçuk iplik içeren örme kumaş ithalatı %24,5 azalarak 95 

milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

ABD’nin örme tüylü kumaş ithalatı %13,3 azalarak 78 milyon dolar, eni 30 cm’yi 

geçmeyen örme kumaş ithalatı ise %6,3 artışla 20 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

 

ABD'NİN ELYAF İTHALATI 

 

ABD’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki elyaf ithalatı %16,4 oranında azalarak 852 

milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Güney Kore, %14,3 payı ile ABD’nin en büyük 

elyaf tedarikçisi konumundadır. ABD’nin Güney Kore’den elyaf ithalatı, 2020 yılı 

Ocak-Eylül döneminde %25,8 azalarak 121 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Çin, %11,1 payı ve 94 milyon dolar tedariki ile 2. sırada yer alırken, Japonya ise %10,9 

payı ve 93 milyon dolar tedariki ile 3. sırada yer almaktadır. 

ABD’nin Türkiye’den elyaf tedariki ise, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde %15,1 

azalarak 29 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye, %3,5 payı ile ABD’nin en 

büyük 10. elyaf tedarikçisi konumundadır. 
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ABD'NİN ALT ÜRÜN GRUPLARI İTİBARİYLE ELYAF İTHALATI   

 

ABD’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki elyaf ithalatı, bir önceki yıla göre %16,4 

gerileyerek 852 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Suni sentetik lifler, %88,3 payı 

ile ABD’nin en fazla ithalatını yaptığı elyaf ürün grubudur. ABD’nin 2020 yılı Ocak-

Eylül dönemindeki suni sentetik lifler ithalatı, bir önceki yıla göre %18,9 azalarak 753 

milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

ABD’nin elyaf ithalatında 2. sırada %7,2 payı ile bitkisel lifler gelmektedir. ABD’nin 

2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki bitkisel lifler ithalatı %19,4 aratarak 62 milyon 

dolar olarak gerçekleşmiştir.  

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ABD’nin pamuk lifleri ithalatı %44 artarak 19 milyon 

dolar, yün ve ince-kaba hayvan kıllarından lifler ithalatı %28,7 azalarak 18 milyon 

dolar ve ipek lifi ithalatı ise %25,5 azalarak 0,3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

 

ABD'NİN HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATI  
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ABD’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, bir 

önceki yıla göre %27,6 gerileyerek yaklaşık 3 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

ABD’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yaptığı ülkeler arasında Kanada, %35,8 

payı ile ilk sırada yer almaktadır. ABD’nin Kanada’ya ihracatı, %28,5 azalarak 1 

milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Meksika’ya ihracat %21,3 payı ve 606 milyon 

dolar değeri ile 2. sırada yer alırken, İngiltere’ye ihracat ise %5,6 payı ve 159 milyon 

dolar değeri ile 3. sırada yer almaktadır. 

ABD’nin Türkiye’ye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, 2020 yılı Ocak-Eylül 

döneminde %44,8 azalarak 4 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’ye 

yapılan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, ABD’nin toplam hazır giyim ve 

konfeksiyon ihracatının %0,2’sini oluşturmaktadır.  

 

ABD'NİN HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İTHALATI 

 

ABD’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı, önceki 

yıla göre %22,6 gerileyerek 52,6 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Çin, %27,7 

payı ile ABD’nin hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında ilk sırada yer almaktadır. 

ABD’nin Çin’den ithalatı, %31,7 azalarak 14,5 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Vietnam’dan ithalat %18,8 payı ve 9,9 milyar dolar tedariki ile 2. sırada yer alırken, 

Bangladeş’ten ithalat ise %7,6 payı ve 4 milyar dolar tedariki ile 3. sırada yer 

almaktadır.  

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ABD’nin Türkiye’den hazır giyim ve konfeksiyon 

ithalatı ise, %18 artarak 586 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. ABD’nin en 

büyük 18. hazır giyim ve konfeksiyon tedarikçisi olan Türkiye, ABD’nin hazır giyim ve 

konfeksiyon ithalatından %1,1 pay almaktadır.  

 


